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***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fuq 
Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0934),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 196 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0519/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u li dan ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil 
rigward il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-
snin 2014-2020;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-

(4) Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
jikkostitwixxi espressjoni viżibbli ta' 
solidarjetà Ewropea billi jiżgura 
kontribuzzjoni prattika u f'waqtha għall-
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prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Għalhekk, din id-
Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-
drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-Istati 
Membri fit-trattati bilaterali jew 
multilaterali, li jirreferu għall-materji 
koperti b’din id-Deċiżjoni, u lanqas ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri biex 
jipproteġu persuni, l-ambjent u l-proprjetà 
fit-territorju tagħhom.

prevenzjoni u għat-tħejjija għal diżastri u r-
reazzjoni għal diżastri ewlenin u l-
imminenza tagħhom. Madankollu, peress 
li primarjament hija r-responsabilità tal-
Istati Membri li jipproteġu n-nies, l-
ambjent u l-proprjetà fit-territorju 
tagħhom kontra d-disażstri u li jiżguraw li 
s-sistemi ta’ ġestjoni tal-emerġenzi 
tagħhom għandhom kapaċitajiet biżżejjed, 
din id-Deċiżjoni ma għandha taffettwa la
dik ir-responsabilità u lanqas id-drittijiet u 
l-obbligi reċiproċi tal-Istati Membri fit-
trattati bilaterali jew multilaterali, li 
jirreferu għall-materji koperti b’din id-
Deċiżjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tkompli tenfasizza li r-responsabilità primarja għall-protezzjoni ċivili hija tal-Istati 
Memrbi.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni.
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom.

(6) Il-Mekkaniżmu għandu jinkludi qafas 
ġenerali ta' politika għal azzjonijiet tal-
Unjoni rigward il-prevenzjoni tar-riskju 
tad-diżastri mmirati għall-ksib ta' livell 
għoli ta' protezzjoni u reżiljenza kontra d-
diżastri bil-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-
effetti tagħhom u bit-trawwim ta' kultura ta' 
prevenzjoni. Pjanijiet għall-ġestjoni tar-
riskju huma essenzjali biex jiżguraw 
approċċ integrat għal ġestjoni ta' diżastri, 
bir-rabta bejn azzjonijiet ta' prevenzjoni 
tar-riskju, ta' tħejjija u ta' reazzjoni.
Għaldaqstant, il-Mekkaniżmu għandu 
jinkludi qafas ġenerali għall-
komunikazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida sabiex tiffaċilita l-
komparabilità tal-pjanijiet ta’ ġestjoni tar-
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riskju tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-preparazzjoni tal-pjanijiet tal-ġestjoni tar-riskju hija fil-kompetenzi tal-Istati 
Membri, għall-finijiet tal-funzjonament xieraq tal-Mekkaniżmu, dawk il-pjanijiet iridu jkunu 
kumparabbli. Sabiex tiġi fffaċilitata l-komparabilità tal-pjanijiet, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida kif previst fl-Artikolu 5(d) tal-proposta tal-Kummissjoni. L-iżvilupp ta’ 
tali linji gwida ma jimplika  ebda tentattiv ta’ armonizzazzjoni iżda jżid u jiffaċilita l-
komparabilità tagħhom.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili, li jkunu 
magħmulin mir-riżorsi ta’ Stat Membru 
wieħed jew aktar, li jimmiraw li jkunu 
kompletament interoperabbli, huwa segwit 
fuq livell tal-Unjoni sabiex jingħata 
kontribut għall-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
reazzjoni rapida tal-protezzjoni ċivili. Il-
moduli għandhom ikunu organizzati fil-
livell tal-Istati Membri u soġġetti għad-
direzzjoni u l-kmand tagħhom.

(12) L-iżvilupp ta’ moduli addizzjonali tal-
għajnuna tal-protezzjoni ċivili fuq bażi 
volontarja, li jkunu magħmulin mir-riżorsi 
ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, li 
jimmiraw li jkunu kompletament 
interoperabbli, huwa segwit fuq livell tal-
Unjoni sabiex jingħata kontribut għall-
iżvilupp tal-kapaċità ta’ reazzjoni rapida 
tal-protezzjoni ċivili. Il-moduli għandhom 
ikunu organizzati fil-livell tal-Istati 
Membri u soġġetti għad-direzzjoni u l-
kmand tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura volontarja tal-iżvilupp ta’ moduli għandha tiġi ċċarata.
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri, jiġu żviluppat pjanijiet ta' 
kontinġenza għall-użu tal-kapaċitajiet u tiġi 
żviluppata l-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju ta' kapaċitajiet 
impenjati minn qabel tal-Istati Membri. L-
eżerċizzju ta' ppjanar ta' kontinġenza 
għandu jintuża wkoll biex jiddetermina 
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-
Istati Membri li jistgħu jimtlew 
b'kapaċitajiet li jridu jiġu żviluppati 
b'appoġġ tal-Unjoni, li jiġu kondiviżi 
madwar l-Unjoni.

(14) Sabiex ikun hemm titjib fl-ippjanar ta' 
operazzjoni għar-reazzjoni tad-diżastri u 
biex tiġi żgurata d-disponibilità ta' 
kapaċitajiet ewlenin, hemm bżonn li jiġu 
żviluppati xenarji ta' referenza għat-tipi 
ewlenin ta' diżastri, it-tfassil ta' kapaċitajiet 
ewlenin eżistenti disponibbli fl-Istati 
Membri, jiġu żviluppat pjanijiet ta' 
kontinġenza għall-użu tal-kapaċitajiet u tiġi 
żviluppata l-Kapaċità Ewropea ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenzi fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju ta' kapaċitajiet 
impenjati minn qabel tal-Istati Membri. L-
eżerċizzju ta' ppjanar ta' kontinġenza 
għandu jintuża wkoll biex jiddetermina 
jekk hemmx nuqqasijiet fil-kapaċitajiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi disponibbli fl-
Istati Membri li jistgħu jimtlew 
b'kapaċitajiet li jridu jiġu żviluppati 
b'appoġġ tal-Unjoni, li jiġu kondiviżi 
madwar l-Unjoni. Ix-xenarji ta’ referenza 
u l-pjanijiet ta’ kontinġenza, madankollu, 
għandhom jiġu trattati b’ċerta flessibilità 
li tippermetti li jiġu aġġustati l-pjanijiet 
ta’ reazzjoni skont il-bżonnijiet tas-
sitwazzjoni ta’ diżastru partikolari.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Meta l-użu ta’ kapaċitajiet militari 
jitqies xieraq għall-appoġġ ta' 

(19) L-użu ta’ mezzi militari taħt 
sorveljanza ċivili bħala l-aħħar rimedju 
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operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari 
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
korpi kompetenti tiegħu biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu.

ta’ sikwit jikkostitwixxi kontribuzzjoni 
importanti għar-reazzjoni għad-diżastri.
Meta l-użu ta’ kapaċitajiet militari bħala l-
aħħr rimedju jitqies xieraq għall-appoġġ
ta' operazzjonijiet ta' protezzjoni ċivili, il-
kooperazzjoni mal-persunal militari 
għandha ssegwi l-modalitajiet, il-proċeduri 
u l-kriterji stabbiliti mill-Kunsill jew mill-
korpi kompetenti tiegħu kif ukoll “Il-Linji 
gwida dwar l-Użu tar-Riżorsi Militari u 
tal-Protezzjoni Ċivili Barranin fil-Qafas 
tal-Operazzjonijiet ta' Sokkors f'każ ta' 
Diżastru” (Linji gwida ta’ Oslo, rev. 1.1 
tal-2007) tan-NU biex l-assi u l-
kapaċitajiet militari rilevanti għall-
protezzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili jkunu 
disponibbli għall-Mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ riżorsi militari jista’ jagħti kontribuzzjoni importanti għar-reazzjoni għad-diżastri 
partikolarment għal assi speċjaliżżati, trasport strateġiku jew inġinerija tqila. Madankollu, 
dak għandu dejjem ikun bħala l-aħħar rimedju b’konformità mal-Linji gwida ta’ Oslo dwar l-
Użu tar-Riżorsi Militari u tal-Protezzjoni Ċivili Barranin fil-Qafas tal-Operazzjonijiet ta' 
Sokkors f'każ ta' Diżastru (rev. 1.1 tal-2007).

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex jiġu ssupplementati d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, is-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tat-twaqqif u l-ġestjoni taċ-
Ċentru għal Rispons ta' Emerġenza u 
filwaqt li jiġi speċifikat il-funzjonament 
tas-Sistema Komuni ta’ Komunikazzjoni u 
Tagħrif f'Emerġenza; filwaqt li jiġu 
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speċifikati l-kundizzjonijiet għall-
identifikar tal-moduli u r-rekwiżiti 
ġenerali għall-funzjonament u l-
interoperabilità tagħhom; filwaqt li jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet għar-riżorsi 
disponibbli għal intervent ta’ assistenza;
filwaqt li jiġi speċifikat il-funzjonament 
tal-kapaċità Ewropea ta’ reazzjoni għal 
emerġenza (EERC), bħala 
raggruppament volontarju, l-għanijiet ta’
kapaċità għall-EERC, ir-rekwiżiti ta’ 
interoperabilità u kwalità għal 
kapaċitajiet fl-EERC, u l-proċess għaċ-
ċertifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-
kapaċitajiet; filwaqt li jiġu speċifikati l-
modalitajiet għall-indirizzar tal-lakuni ta’ 
kapaċità; filwaqt li jiġi definit l-għan, il-
kontenut, l-organizzazzjoni, u l-grupp fil-
mira tal-programm ta’ taħriġ u n-netwerk 
ta’ taħriġ; filwaqt li tiġi speċifikata l-
proċedura għar-reazzjoni għad-diżastri 
jew diżastri kbar imminenti ġewwa u 
barra l-Unjoni; filwaqt li jiġi speċifikat il-
funzjonament tat-timijiet ta’ esperti u l-
kundizzjonijiet tal-għażla, assenjazzjoni u 
l-waqfien ta’ tim ta’ esperti; filwaqt li jiġi 
speċifikat il-livell tad-dettall tal-
informazzjoni dwar it-tagħmir u r-riżorsi 
ta’ trasport u filwaqt li jiġu speċifikati l-
proċeduri għall-identifikazzjoni ta’ tali 
tagħmir u riżorsi għall-forniment ta’ 
riżorsi addizzjonali tat-trasport; filwaqt li 
tiġi speċifikata l-proċedura biex jintalab u 
tittieħed deċiżjoni dwar l-għoti ta’ appoġġ
finanzjarju tal-Unjoni għat-trasport; u 
filwaqt li jiġu adottati programmi ta’ 
ħidma annwali. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Miżuri dettaljati għall-funzjonament tal-Mekkaniżmu, li huma  ta’ applikazzjoni ġenerali u li 
huma maħsuba biex jissuplementaw l-att bażiku, għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti 
delegati u mhux permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. L-abbozz ta’ rapport jirrevedi l-
proposta tal-Kummissjoni f’miżura kbira, u jintroduċi atti delegati fejn il-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jkunu ssodisfati.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni, b'mod partikolari skont 
il-proċedura ta' eżaminazzjoni.

(21) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi fir-
rigward tal-proċess ta' ġestjoni għaċ-
ċertifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
kapaċitjiet tal-EERC. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni, b'mod partikolari skont 
il-proċedura ta' eżaminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-atti ta’ implementazzjoni għandu jkun definit b’mod ċar fil-premessa.
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
qafas ta' prevenzjoni tad-diżastri li hu 
mkejjel bin-numru tal-Istati Membri li 
għandhom pjanijiet ta' ġestjoni ta' diżastri
kif imniżżel fl-Artikolu 4;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
qafas ta' prevenzjoni tad-diżastri li hu 
mkejjel bin-numru tal-Istati Membri li 
għandhom pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskju
kif imniżżel fl-Artikolu 6;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu użat fil-proposta huwa “pjan għall-ġestjoni tar-riskju” u għalhekk it-terminoloġija 
ta’ dan il-punt għandha tiġi allinjata.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "appoġġ tal-istat ospitanti" tfisser 
kwalunkwe azzjoni li tittieħed fil-fażijiet ta' 
tħejjija u ta' reazzjoni mill-pajjiż li qed 
jirċievi l-għajnuna u mill-pajjiżi ta' 
tranżizzjoni biex jitneħħew ostakoli 
prevvisti għall-għoti u l-uzu ta' għajnuna 
internazzjonali;

10. "appoġġ tal-istat ospitanti" tfisser 
kwalunkwe azzjoni li tittieħed fil-fażijiet ta' 
tħejjija u ta' reazzjoni mill-pajjiż li qed 
jirċievi u jibagħtu l-għajnuna u mill-pajjiżi 
ta' tranżizzjoni, kif ukoll mill-
Kummissjoni, biex jitneħħew ostakoli 
prevvisti għall-għoti u l-uzu ta' għajnuna 
internazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ tal-Istat Ospitanti adottati mill-
Kunsill ĠAI fit-2-3 ta’ Diċembru 2010, u l-Linji Gwida tal-UE dwar l-Appoġġ tal-Istat 
Ospitatnti adottati mill-Kumitat għall-Protezzjoni Ċivili, il-pajjiżi li jibagħtu assistenza u l-
Kummissjoni wkoll għandhom rwol fl-iżgurar li t-tħejjija għad-diżastri u l-operazzjonijiet ta’ 
rispons jipproċedu bla problemi.
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tieħu azzjoni għat-titjib tal-bażi ta' 
għarfien fuq riskji ta' diżastru u tiffaċilita l-
qsim ta' għarfien, l-aħjar prattiki u l-
informazzjoni;

(a) tieħu azzjoni għat-titjib tal-bażi ta' 
għarfien fuq riskji ta' diżastru u tiffaċilita l-
qsim ta' għarfien, l-aħjar prattiki u l-
informazzjoni, b’mod partikolari fost l-
Istati Membri fl-istess reġjun, li jaffaċċaw 
riskji ta’ diżastru ta’ natura simili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm enfasi ikbar fuq l-aspett reġjonali tal-Mekkaniżmu peress li l-Istati 
Membri mill-istess reġjun huma suxxettibbli għal riskji ta’ diżastru simili.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tappoġġja u tippromwovi l-valutazzjoni 
tar-riskju u t-tfassil tal-Istati Membri;

(b) tappoġġja u tippromwovi l-valutazzjoni 
tar-riskju u t-tfassil tal-Istati Membri u, 
tibni fuq il-Linji Gwida tagħha dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju u d-Deskrizzjoni 
tal-Ġestjoni tad-Diżastri, taġġorna, 
b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, dawk 
il-linji gwida, partikolarment fl-oqsma ta’ 
terminoloġija, metodoloġija, valutazzjoni 
tal-impatt u xenarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-2010, il-Kummissjoni adottat “Linji Gwida dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju u d-
Deskrizzjoni tal-Ġestjoni tad-Diżastri”. B’konformità mal-Punt 12 tal-konklużjonijiet tal-
Kunsill dwar “Aktar Żvilupp tal-Valutazzjoni tar-Riskju għall-Ġestjoni ta' Diżastri fl-Unjoni 
Ewropea”, adottati mill-Kunsill ĠAI fil-11-12 ta’ April 2011, il-Kummissjoni, b’ħidma 
flimkien mal-Istati Membri, għandha taġġorna dwar il-linji gwida dwar il-valutazzjoni u l-
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immappjar tar-riskji.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar il-kontenut tagħhom u 
tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi adegwati;

(d) tippromwovi u tappoġġja l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni 
f'każ ta' riskju tal-Istati Membri inklużi 
linji gwida dwar l-istruttura tagħhom biex 
tiġi ffaċilitata l-komparabilità tal-pjanijiet 
u tipprovdi, fejn meħtieġ, inċentivi 
adegwati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-preparazzjoni tal-pjanijiet tal-ġestjoni tar-riskju hija fil-kompetenzi tal-Istati 
Membri, għall-finijiet tal-funzjonament xieraq tal-Mekkaniżmu, dawk il-pjanijiet iridu jkunu 
kumparabbli. Sabiex tiġi ffaċilitata l-komparabilità tal-pjanijiet, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida. L-iżvilupp ta’ tali linji gwida ma jimplika  ebda tentattiv ta’ 
armonizzazzjoni iżda jżid u jiffaċilita l-komparabilità tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 29a sabiex tistabbilixxi l-
ERC, tiddefinixxi d-dmirijiet, il-
funzjonament u l-istrutturi operazzjonali 
tiegħu, u biex tispeċifika l-proċeduri li 
jridu jiġu segwiti fil-każ ta’ diżastru kbir 
jew diżastru kbir imminenti ġewwa jew 
barra l-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru għal Rispons ta' Emerġenza huwa wieħed mill-elementi ewlenin tal-Mekkaniżmu, u 
t-twaqqif u l-operat tiegħu huma vitali għall-funzjonament xieraq tal-Mekkaniżmu. L-ERC 
huwa operazzjonali f'każ ta' kwalunkwe diżastru. Dawn id-dispożizzjonijiet jiffurmaw qafas 
ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-
dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri.
Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
funzjonament u l-metiodi operattivi tas-
CECIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sistema Komuni ta’ Komunikazzjoni u Informazzjoni dwar l-Emerġenzi hija wieħed mill-
elementi ewlenin tal-Mekkaniżmu, l-operat tagħha huwa vitali għall-funzjonament xieraq tal-
Mekkaniżmu. is-CECIS hija operazzjonali f'każ ta' kwalunkwe diżastru. Dawn id-
dispożizzjonijiet jiffurmaw qafas ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali 
partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-
implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri.  Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ 
natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz 
ta’ atti delegati.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tiżviluppa u taġġorna, 
b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, linji 
gwida dwar l-appoġġ tal-istat ospitanti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-Punti 13(c) u 14(a) tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ tal-Istat 
Ospitanti, adottati mill-Kunsill ĠAI fit-2-3 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni, b’ħidma 
flimkien mal-Istati Membri, żviluppat linji gwida tal-UE dwar l-Appoġġ tal-Istat Ospitanti.
Dawn jaf ikun hemm bżonn li jkomplu jiġu aġġornati fil-futur.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu biex 
jiżviluppaw moduli, b'mod partikolari biex 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' prijorità ta’ 
intervent jew ta’ appoġġ taħt il-
Mekkaniżmu.

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu fuq 
bażi volontarja biex jiżviluppaw moduli, 
b'mod partikolari biex jissodisfaw il-
ħtiġijiet ta' prijorità ta’ intervent jew ta’ 
appoġġ taħt il-Mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura volontarja tal-iżvilupp ta’ moduli għandha tiġi ċċarata. It-test propost huwa 
konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
kundizzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-
moduli u biex tispeċifika r-rekwiżiti 
ġenerali għall-funzjonament u l-
interoperabilità tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (d) tal-proposta. Il-
kundizzjonijiet għall-identifikar tal-moduli u r-rekwiżiti ġenerali għall-operat tal-moduli 
jiffurmaw qafas ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali partikolari. barra 
minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku 
mill-Istati Membri.  Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-
att bażiku; therefore they have to be adopted via delegated acts.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jieħdu l-azzjonijiet 
neċessarji biex jiżguraw li l-istat osptianti 
jingħata appoġġ għall-għajnuna li tkun 
ġejja minn Stati Membri oħrajn.

7. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-azzjonijiet neċessarji 
biex jiżguraw li l-istat osptianti jingħata 
appoġġ għall-għajnuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi li jibagħtu assistenza u l-Kummissjoni wkoll għandhom rwol fl-iżgurar li t-tħejjija 
għad-diżastri u l-operazzjonijiet ta’ rispons jipproċedu bla problemi. It-test propost huwa 
konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ tal-Istat Ospitanti adottati mill-
Kunsill ĠAI fit-2-3 ta’ Diċembru 2010, u l-Linji Gwida tal-UE dwar l-Appoġġ tal-Istat 
Ospitatnti adottati mill-Kumitat għall-Protezzjoni Ċivili,

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għar-riżorsi applikabbli 
għall-esperti, il-moduli u interventi ta’ 
għajnuna li jsiru disponibbli mill-Istati 
Membri skont il-paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-
Artikolu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (e) tal-proposta. Il-
kundizzjonoijiet ġenerali għar-riżorsi disponibbli għall-intervent ta’ għajnuna minn qafas 
ġenerali. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku;
għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati. Fir-rigward tal-atti ta 
‘implementazzjoni, l-iskop tagħhom għandu jkun definit b’mod iktar preċiż.

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tiddefinixxi ħtiġijiet ta' 
kwalità għall-kapaċitajiet li jkunu se jiġu 
impenjati lill-Kapaċità Ewropea ta' 
Reazzjoni għall-Emerġenzi. L-Istati 
Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw 
il-kwalità tagħhom.

3. Il-Kummissjoni tiddefinixxi ħtiġijiet ta' 
kwalità u interoperabilità għall-
kapaċitajiet li jkunu se jiġu impenjati lill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawk ir-rekwiżiti jiġu 
sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kapaċitajiet li jkunu se jiġu impenjati lill-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
għandhom ikunu kapaċi jaħdmu flimkien. għal danl-għan il-Kummissjoni għandha tiddefinizzi 
l-kriterji ta’ interoperabilità.

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika:
(a)  il-funzjonament tal-EERC bħala 
raggruppament volontarju;
(b) l-għanijiet ta’ kapaċità skont il-
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paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(c) ir-rekwiżiti ta’ interoperabilità u 
kwalità skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu; u
(d) il-proċess ta' ċertifikazzjoni u 
reġistrazzjoni tal-kapaċitjiet skont il-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (f) tal-proposta. Id-dettalji 
tal-funzjonament tal-EERC, id-definizzjoni tal-għanijiet ta’ kapaċità , u t-twaqqif ta’ rekwiżiti 
ta’ interoperabilità u kwalità, u l-proċess għaċ-ċertifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-kapaċitajiet 
jiffurmaw qafas ġenerali. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u 
jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati.
Fir-rigward tal-atti ta ‘implementazzjoni, l-iskop tagħhom għandu jkun definit b’mod iktar 
preċiż.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati għall-ġestjoni tal-proċess ta’ 
ċertifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-
kapaċitjiet skont il-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (f) tal-proposta. Id-dettalji 
tal-funzjonament tal-EERC, id-definizzjoni tal-għanijiet ta’ kapaċità , u t-twaqqif ta’ rekwiżiti 
ta’ interoperabilità u kwalità, u l-proċess għaċ-ċertifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-kapaċitajiet 
jiffurmaw qafas ġenerali. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u 
jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati.
Fir-rigward tal-atti ta ‘implementazzjoni, l-iskop tagħhom għandu jkun definit b’mod iktar 
preċiż.
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Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dawn il-kapaċitajiet ikunu parti mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. Dawn ikunu disponibbli għal 
operazzjonijiet ta' reazzjoni għall-
emerġenzi skont il-Mekkaniżmu u fuq it-
talba tal-Kummissjoni permezz tal-ERC.
Meta ma jintużawx skont il-Mekkaniżmu, 
dawn il-kapaċitajiet ikunu disponibbli 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
li qed jimmaniġġawhom.

4. Dawn il-kapaċitajiet ikunu parti mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi. L-Istati Memrbi li 
jiġġestuhom għandhom jiżguraw li dawn
il-disponibbli għal operazzjonijiet ta' 
reazzjoni għall-emerġenzi skont il-
Mekkaniżmu u fuq it-talba tal-
Kummissjoni permezz tal-ERC. L-Istati 
Membri li jiġġestixxu dawn il-kapaċitajiet 
jistgħu jirreferu għal kwalunkwe raġuni 
serja li tista’ twaqqafhom milli jagħmlu 
dawn il-kapaċitajiet disponibbli 
f'emerġenza speċifika biss fil-każ ta’ 
diżastru kbir fit-territorju tal-Istat 
Membru, jew meta dan ikun imminenti.
Meta ma jintużawx skont il-Mekkaniżmu, 
dawn il-kapaċitajiet ikunu disponibbli 
għar-raġunijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
li qed jimmaniġġawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżorsi ffinanzjati mill-UE li l-iżvilupp tagħhom ikun iffinanzjat sa 85% mill-Mekkaniżmu 
għandhom jibqgħu disponibbli għall-użu tal-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi 
u l-Istati Membri li jiġġestuhom għandhom jitħallew jirtirawhom mir-raggruppament biss 
f’każ ta’ emerġenza fit-territorju tagħhom.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista' tiddefinixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-
modalitajiet li ġejjin fuq l-iżvilupp, il-

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
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ġestjoni, il-manutenzjoni u sabiex dawn il-
kapaċitajiet ikunu disponibbli lill-Istati 
Membri kollha permezz tal-Mekkaniżmu:

modalitajiet fuq l-iżvilupp, il-ġestjoni, il-
manutenzjoni u sabiex dawn il-kapaċitajiet 
ikunu disponibbli lill-Istati Membri kollha 
permezz tal-Mekkaniżmu fir-rigward ta’:

(a) modalitajiet biex jappoġġjaw l-Istati
Membri fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' 
reazzjoni li huma jew mhumiex fi 
kwantitajiet suffiċjenti, disponibbli mill-
Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi.

(a) l-appoġġ għall-Istati Membri fl-
iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni li 
huma jew mhumiex fi kwantitajiet 
suffiċjenti, disponibbli mill-Kapaċità 
Ewropea ta' Reazzjoni għall-Emerġenzi.

(b) modalitajiet dwar l-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet ta' reazzjoni fuq livell tal-
Unjoni li għandhom iservu bħala lqugħ
komuni kontra riskji kondiviżi;

(b) l-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' reazzjoni 
fuq livell tal-Unjoni li għandhom iservu 
bħala lqugħ komuni kontra riskji kondiviżi;

(c) modalitajiet fuq il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tal-kapaċitajiet imsemmija 
taħt il-punti (a) u (b);

(c) il-ġestjoni u l-manutenzjoni tal-
kapaċitajiet imsemmija taħt il-punti (a) u 
(b);

(d) modalitajiet dwar kif il-kapaċitajiet 
imsemmija f'punti (a) u (b) isiru 
disponibbli lill-Istati Membri kollha 
permezz tal-Mekkaniżmu;

(d) kif il-kapaċitajiet imsemmija 
f'punti (a) u (b) isiru disponibbli lill-Istati 
Membri kollha permezz tal-Mekkaniżmu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet għall-indirizzar tal-lakuni ta’ kapaċità msemmija fil-proposta jiffurmaw qafas 
ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-
dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri.
Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati. B’din l-emenda, l-Artikolu 30, paragrafu1, 
punt g isir superfluwu.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet għall-indirizzar tal-lakuni ta’ kapaċità msemmija fil-proposta jiffurmaw qafas 
ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-
dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri.
Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati. B’din l-emenda, l-Artikolu 30, paragrafu1, 
punt g isir superfluwu.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi, l-eżerċizzji u t-
taħriġ imwettqa fi ħdan il-qafas tal-
mekkaniżmu, inklużi l-aspetti ta' 
prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, bit-tixrid u 
l-implimentazzjoni tagħhom kif xieraq;

(d) it-twaqqif ta' programm ta' tagħlimiet 
miksuba mill-interventi, l-eżerċizzji u t-
taħriġ imwettqa fi ħdan il-qafas tal-
mekkaniżmu, inklużi l-aspetti ta' 
prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, bit-tixrid u 
l-implimentazzjoni tagħhom kif xieraq.
Dak il-programm għandu jinkudi wkoll, 
fejn xieraq, it-tagħlimiet meħuda mill-
interventi barra l-Unjoni fir-rigward tal-
isfruttar tar-rabtiet u s-sinerġiji fost l-
assistenza prrovduta skont il-Mekkaniżmu 
u r-reazzjoni umanitarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni konġunta ta’ wara d-diżastri mill-esperti tal-protezzjoni ċivili u l-assistenza 
umanitarja tista’ ttejjeb il-koerenza u l-effettività tar-reazzjoni umanitaja tal-UE.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-twettiq tal-kompiti stipulati fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tqis 
b’mod partikolari l-ħtieġa u l-interess tal-
Istati Mebri mill-istess reġjun li jaffaċċaw 
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riskji  ta’ diżastru ta’ natura simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm enfasi ikbar fuq l-aspett reġjonali tal-Mekkaniżmu peress li l-Istati 
Membri mill-istess reġjun huma suxxettibbli għal riskji ta’ diżastru simili.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tiddefinixxi l-għan, il-
kontenut, l-organizzazzjoni, u l-grupp fil-
mira tal-programm ta’ taħriġ u n-netwerk 
ta’ taħriġ imsemmija fil-paragrafu 1, punt 
a, ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt h tal-proposta. Il-qafas 
ġenerali tal-programmi ta’ taħriġ mhux speċifiku għal diżastru individwali speċifiku; barra 
minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku 
mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-
att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti delegati.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
proċedura li għandha tiġi segwita 
f’reazzjoni għad-diżastri kbar ġewwa l-
Unjoni fi ħdan il-qafas stipulat fil-
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paragrafu 1 sa 6 ta’ dab l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (i) tal-proposta. Id-dettalji 
tal-proċess għar-reazzjoni għal diżastru kbir jiffurmaw qafas ġenerali u mhumiex speċifiċi 
għal diżastru individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex 
relatati mal-implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma ta’ natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati 
permezz ta’ atti delegati.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 16 – paragrafu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
proċedura li għandha tiġi segwita 
f’reazzjoni għad-diżastri kbar barra l-
Unjoni fi ħdan il-qafas stipulat fil-
paragrafu 1 sa 13 ta’ dab l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (i) tal-proposta. Id-dettalji 
tal-proċess għar-reazzjoni għal diżastri kbar mhumiex speċifiċi għal diżastru individwali 
partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-
implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura 
ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti 
delegati.
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Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-
funzjonament tat-timijiet ta’ esperti, u l-
kundizzjonijiet tal-għażla, l-assenjazzjoni 
u l-waqfien ta’ tim ta’ esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt (c) tal-proposta. Il-modulus 
operandi tat-timijiet ta’ esperti jiffurma qafas ġenerali u mhux speċifiku għal diżastru 
individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-
implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura 
ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29a sabiex tispeċifika l-livell ta’ 
dettall ta’ informazzjoni pprovduta u 
kondiviża skont il-paragrafu 1(a) ta’ dan 
l-Artikolu, u biex tispeċifika l-proċeduri 
għall-identifikazzjoni tat-tagħmir u r-
riżorsi tat-trasport skont il-paragrafu 1(b) 
u (c) ta’ dan l-Artikolu, u għall-forniment 
ta’ riżorsi tat-trasport addizzjonali mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 2 ta’ dan 
l-Artikolu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt j) tal-proposta. Il-miżuri 
dettaljati dwar it-trasport  jiffurmaw qafas ġenerali u mhumiex speċifiċi għal diżastru 
individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati mal-
implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ natura 
ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont finanzjarju ta' referenza 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' 
EUR 513 000 000 fi prezzijiet attwali.

1. L-ammont finanzjarju ta' referenza 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għall-perijodu 2014 sa 2020 huwa ta' [...] fi 
prezzijiet attwali.

EUR 276 000 000 fi prezzijiet attwali 
jittieħdu minn intestatura 3 "Sigurtà u 
Ċittadinanza" tal-qafas finanzjarju u 
EUR 237 000 000 fi prezzijiet attwali mill-
intestatura 4 "Ewropa Globali."

70% ta’ dak l-ammont għandhom jittieħdu 
minn intestatura 3 "Sigurtà u Ċittadinanza" 
tal-qafas finanzjarju u 30% ta’ dak l-
ammont mill-intestatura 4 "Ewropa 
Globali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li n-negozjati dwar l-MFF għadhom għaddejjin, għadu kmieni wisq biex tiġi inkluża 
kwaluwnkwe ċifra tal-baġit ġenerali fl-abbozz ta’ rapport f’dan l-istadju. Il-Mekkaniżmu 
għandu jiffoka fuq azzjonijiet fl-UE u dan għandu jiġi rifless fl-allokazzjoni tar-riżorsi 
baġitarji. Għalhekk qed jiġi propost li l-azzjonijiet ġewwa l-UE (iffinanzjati mill-intestatura 
3) jirċievu 70% tal-baġit filwaqt li l-azzjonijiet barra l-UE (iffinanzjati mill-intestatura 4) 
jirċievu 30%.

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
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Artikolu 29a sabiex tispeċifika dettalji 
ulterjuri, skont danl-Artikolu, tal-
proċedura biex jintalab u tittieħed 
deċiżjoni dwar l-għoti ta’ appoġġ
finanzjarju tal-Unjoni għat-trasport;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ripożizzjonament u emendar tal-Artikolu 30, paragrafu 1, punt j) tal-proposta. Il-miżuri 
dettaljati dwar l-ispejjeż tat-trasport jiffurmaw qafas ġenerali u mhumiex speċifiċi għal 
diżastru individwali partikolari. barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex relatati 
mal-implementazzjoni tal-att bażiku mill-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet huma ta’ 
natura ġenerali u jissupplementaw l-att bażiku; għalghekk għandhom jiġu adottati permezz 
ta’ atti delegati.

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex timplimenta din id-Deċiżjoni, il-
Kummissjoni tadotta programmi ta' ħidma 
annwali skont il-proċedura li hemm 
referenza għaliha fl-Artikolu 31(2), ħlief 
għal azzjonijiet li jaqgħu taħt ir-reazzjoni 
għall-emerġenzi tal-Kapitolu IV, li jistgħu 
ma jkunx previsti. Dawn jistabbilixxu l-
għanijiet li jiġu segwiti, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tagħhom. Huma ikunu 
jinkludu deskrizzjoni fil-qosor tal-
azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammonti allokati għal kull 
azzjoni u skeda indikattiva ta' żmien ta' 
implimentazzjoni. Rigward l-għotjiet, 
dawn ikunu jinkludu l-prijoritajiet, il-
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima ta' kofinanzjar.

3. Sabiex timplimenta din id-Deċiżjoni, il-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 29a dwar l-
adozzjoni tal-programmi ta' ħidma 
annwali, ħlief għal azzjonijiet li jaqgħu taħt 
ir-reazzjoni għall-emerġenzi tal-
Kapitolu IV, li jistgħu ma jkunx previsti.
Dawn jistabbilixxu l-għanijiet li jiġu 
segwiti, ir-riżultati mistennija, il-metodu ta' 
implimentazzjoni u l-ammont totali 
tagħhom. Huma ikunu jinkludu 
deskrizzjoni fil-qosor tal-azzjonijiet li jridu 
jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammonti 
allokati għal kull azzjoni u skeda 
indikattiva ta' żmien ta' implimentazzjoni.
Rigward l-għotjiet, dawn ikunu jinkludu l-
prijoritajiet, il-kriterji essenzjali ta' 
evalwazzjoni u r-rata massima ta' 
kofinanzjar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-programmi ta’ ħidma annwali jirrelataw mal-implementazzjoni tal-Mekkaniżmu mill-
Kummissjoni mhux mill-Istati Membri u għalhekk, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 291 mhux 
issodisfati. Il-programmi ta’ ħidmagħalhekk għandhom jiġu adottati b’atti delegati.

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a

Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata 
lill-Kummissjoni b’suġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 7(1a) u (1b), l-
Artikolu 8(3a), l-Artikolu 9(8a), l-Artikolu 
11(4a), l-Artikolu 12(7), l-Artikolu 13(1b), 
l-Artikolu 15(6a), l-Artikolu 16(13a), l-
Artikolu 17(5a), l-Artikolu 18(2a), l-
Artikolu 23(5a) u l-Artikolu 25(3) 
għandha tkun konferita fuq il-
Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020.
3. Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-
Artikolu 7(1a) u (1b), l-Artikolu 8(3a), l-
Artikolu 9(8a), l-Artikolu 11(4a), l-
Artikolu 12(7), l-Artikolu 13(1b), l-
Artikolu 15(6a), l-Artikolu 16(13a), l-
Artikolu 17(5a), l-Artikolu 18(2a), l-
Artikolu 23(5a) u l-Artikolu 25(3) tista’ 
tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-
seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 
fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-
validità tal-atti delegati li huma diġà fis-
seħħ.
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4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
7(1a) u (1b), l-Artikolu 8(3a), l-Artikolu 
9(8a), l-Artikolu 11(4a), l-Artikolu 12(7), 
l-Artikolu 13(1b), l-Artikolu 15(6a), l-
Artikolu 16(13a), l-Artikolu 17(5a), l-
Artikolu 18(2a), l-Artikolu 23(5a) u l-
Artikolu 25(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma saritx oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel it-tmien ta' dak il-perijodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni 
bl-intenzjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx. Dak il-perjodu għandu 
jkun estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-introduzzjoni ta’ atti delegati, il-kundizzjonijiet, l-ambitu u t-terminu tad-delega għandhom 
jiġu definiti wkoll fl-att bażiku. Barra minn hekk, l-att bażiku għandu jistipula l-
kundizzjonijiet ta' revoka ta' setgħa ddelegata, in-notifika tal-att delegat u l-proċedura għal
oġġezzjoni. It-test hu konformi mal-“fehim komuni” bejn l-Istituzzjonijiet dwar att delegati.

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tadotta atti 
implimentattivi dwar il-materji li ġejjin:

imħassar

(a) il-funzjonament tal-ERC, kif previst 
fil-punt (a) tal-Artikolu 7;
(b) il-funzjonament tas-CECIS, kif previst 
fil-punt (b) tal-Artikolu 7;
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(c) il-modalitajiet għal timijiet ta' esperti, 
kif previst fl-Artikolu 17, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għażla ta' esperti;
(d) kondizzjonijiet għall-identifikazzjoni 
tal-moduli, kif jipprovdi l-Artikolu 8;
(e) kundizzjonoijiet għar-riżorsi 
disponibbli għall-intervent ta’ għajnuna, 
kif jipprovdi l-Artikolu 9;
(f) il-funzjonament tal-Kapaċità ta' 
Reazzjoni ta' Emerġenza fil-forma ta' 
konsorzjament volontarju, kif jipprovdi l-
Artikolu 11;
(g) il-modalitajiet dwar l-identifikazzjoni 
u l-mili tal-lakuni fil-Kapaċità ta’ 
Reazzjoni għall-Emerġenza Ewropea, kif 
jipprovdi l-Artikolu 12;
(h) il-modalitajiet għall-programm tat-
taħriġ, kif jipprovdi l-Artikolu 13;
(i) il-modalitajiet applikabbli għal 
interventi fl-Unjoni, kif previst fl-Artikolu 
15 kif ukoll għall-interventi barra l-
Unjoni, kif jipprovdi l-Artikolu 16;
(j) il-modalitajiet dwar it-trasport, kif 
jipprovdu l-Artikoli 18 u 23.
Dawn l-atti implimentattivi jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 31(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Atti delegati u ta’ implementazzjoni qed jissemmew fil-post rispettiv tagħhom fit-test, u 
għalhekk l-Artikolu 30 tal-proposta jsir superfluwu.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-protezzjoni ċivili fl-Unjoni attwalment hija rregolat b’żewġ strumenti legali: wieħed dwar 
il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, u wieħed dwar l-Istrument Finanzjarju 
relatat li jkopri l-perjodu 2013 – 2020. Il-preparazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali u 
d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona jippreżentaw mument tajjeb biex jiġi revedut il-qafas 
legali eżistenti.

Appart l-bidliet għall-qafas istituzzjonali u baġitarju, ir-realtà titlob ukoll reviżjoni tas-sistema 
attwali. In-numru u s-serjetà tad-diżastri naturali u kkawżati mill-bniedemżdiedu b’mod 
sinifikanti matul dawn l-aħħar snin; u t-tibdil fil-klima mistenni jagħti bidu għal diżastri futuri 
ħafna iktar estremi.

Ta’ min wieħed jinnota li filwaqt li t-Trattat ta’ Lisbona jitroduċi bażi legali ġdida għall-
protezzjoni ċivili fl-Artikolu 196 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-idea 
ta’ protezzjoni ċivili mhux definita la mit-Trattart, u lanqas mill-proposta leġiżlattiva. It-
Trattat jipprovdi definizzjoni impliċita biss meta jirreferi għall-“prevenzjoni u l-protezzjoni 
kontra d-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem”. L-idea ta’ protezzjoni ċivili hija 
interpretata b’mod differenti fi Stati Membri differenti fid-dawl tal-iżviluppi nazzjonali u 
storiċi; u l-ambitu tagħha wkoll jevolvi maż-żmien. Dan, madankollu, ma jirrikjedix 
armonizzazzjoni fil-livell Ewropew peress li l-leġiżlazzjoni preżenti tindirizza l-protezzjoni 
ċivili biss għall-iskopijiet ta’ kooperazzjoni fi ħdan il-qafas propost; ma għandhiex (u ma 
jistax ikollha) fil-mira tagħha l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-attivitajietta’ protezzjoni ċivili 
tal-Istati Membri. Ir-raġuni għal dan hija li l-protezzjoni tas-soċjetà ċivili għadha 
primarjament ir-responsabilità tal-Istati Membri u l-iskop ta’ leġiżlazzjoni Ewropea ma jistax 
imur oltre l-appoġġ u l-kumplementarjetà tal-azzjonijiet tal-Istati Membri, u l-promozzjopni 
tal-kooperazzjoni u l-konsistenza.

Dan huwa l-isfond li fih qed tiġi ppreżentata l-proposta leġiżlattiva. Ir-rapporteur tilqa’ l-
proposta tal-Kummissjoni dwar it-twaqqif ta’ Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 
bħala bażi tajba ħafna għal ħidma ulterjuri; u tipproponi sett ta’ emendi biex il-proposta 
tkompli tissaħħaħ fuq il-linji li ġejjin:

- Abbażi tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri diġà qed 
jaħdmu flimkien u qed jiżviluppaw strateġiji fuq kwistjonijiet varji. Minkejja li dawk 
il-linji gwida mhumiex ta’ natura vinkolanti, l-użu tagħhom huwa mħeġġeġ bil-qawwa 
għall-funzjonament aħjar tal-Mekkaniżmu. ir-rapporteur tixtieq tkompli tippromwovi 
dawk il-linji gwida eżistenti dwar il-valutazzjoni tar-riskju u l-immappjartar-riskju, kif 
ukoll dwar l-appoġġ tal-istat ospitanti; sabiex ikun hemm referenza ċara għal-linji 
gwida futuri ppreżentati biex titjieb il-komparabilità tal-pjanijiet ta’ ġestjoni tar-riskju 
tal-Istati Membri; u biex id-definizzjoni ta’ stat ospitanti tiġi allinjata ma’ dik użata 
mil-linji gwida tal-UE.

- L-Istati Membri mill-istess reġjuni huma suxxettibbli għal diżastri ta’ natura simili.
Minkejja li jeżistu diġà ftehimiet bilaterali u reġjonali, il-Mekkaniżmu tal-Unjoni 
għandu jippromwovi wkoll kooperazzjoni reġjonali ulterjuri fil-qasam tal-kondiviżjoni 
tal-għarfien u l-aħjar prattiki, u fil-programmi ta’ taħriġ.
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- Ir-riżorsi ffinanzjati mill-UE u t-twaqqif tal-Kapaċità Ewropea ta' Reazzjoni għall-
Emerġenzi (EERC) fil-forma ta’ raggruppament volontarju huma passi kbar lejn 
sistema Ewropea ta’ reazzjoni għad-diżastri aħjar u iktar affidabbli.

Għall-funzjonament aħjar tar-raggruppament, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi 
mhux biss il-kriterji ta’ kwalità iżda anke l-kriterji tal-interoperabilità.

Barra minn hekk, jidher ċar li r-riżorsi ffinanzjati mill-UE, li l-iżvilupp tagħhom jista’ 
jiġi ffinanzjat sa 100% mill-Unjoni, għandhom dejjem jibqgħu disponibbli għall-użu 
mill-EERC. Tista’ ssir eċċezzjoni biss meta l-Istat Membru li jkun qed jiġġestixxi din 
ir-riżorsa jkun qed jaffaċċa diżastru kbir. F’tali każ, ir-responsabilità tal-Istat Membri 
effettwat hija li jipproteġi n-nies u t-territorju tiegħu billi juża r-riżorsa partikolari 
għandu jkollha prijorità fuq l-obbligu li jagħmel ir-riżorsa disponibbli. Fi kliem ieħor, 
f’tali każ, l-Istat Membru effettwat jista’ jirreferi għal raġuni serja u jirtira r-riżorsa 
mir-raggruppament.

- Xi elementi tal-proposta tal-Kummissjoni jeħtieġ jiġu ċċarati jew enfasizzati 
ulterjorment bħan-natura volontarja tal-iżviluppi tal-moduli, u l-użu tal-assi militari 
bħala l-aħħar rimedju.

- Bidla importanti introdotta mit-Trattat ta’ Lisbona hija s-sostituzzjoni tas-sitema l-
qadima ta’ “komitoloġija” b’atti delegati u atti ta’ implementazzjoni. Fl-Artikoli 290 u 
291 tiegħu, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jagħmilha ċara li 
dawk l-atti qed jindirizzaw ħtiġijiet differenti u għalhekk mhumiex intersostitwibbli.

Ir-rapporteur tinnota li l-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi biss atti ta’ 
implementazzjoni. Għalhekk tipproponi li jiġu sostitwiti atti ta’ implementazzjoni 
b’atti delegati f’għadd ta’ postijiet fejn il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 290 huma 
ssodisfati. Dawn l-emendi għandhom l-għan li mhux biss jissalvagwardjaw id-drittijiet 
istituzzjonali tal-Parlament Ewropew, iżda wkoll li jiżguraw il-legalità u l-validità ta’ 
dawk l-atti sekondarji.

Ir-rapporteur hija fiduċjuża li l-emendi proposti se jwittu t-triq għat-twaqqif ta’ mekkaniżmu 
ta’ protezzjoni ċivili iktar affidabbli għall-Unjoni.


